
Ένα µάθηµα γενικής τοπογραφίας της αρχαίας Αθήνας πρόβαλλε πάντα 
ως αναγκαιότητα για την υποστήριξη των αρχαιογνωστικών µαθηµάτων του 
Γυµνασίου και του Λυκείου, καθώς οι αναφορές σε χώρους και µνηµεία είναι
πολυπληθείς και χωρίς τη στοιχειώδη γνώση του χώρου η κατανόηση των 
κειµένων και της ιστορίας καθίσταται προβληµατική.
Την αφορµή για ένα τέτοιο υπαίθριο µάθηµα µας την έδωσε το βιβλίο της 
Β' Γυµνασίου "Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι", που προσεγγίζει την
αρχαιότητα µε τρόπο συµπληρωµατικό και διαφορετικό από τον παραδοσιακά
σχολικό. Μέσα από αποσπάσµατα αρχαίων συγγραφέων φωτίζονται αφενός 
ο τόπος και τα µνηµεία του και αφετέρου ο ίδιος ο άνθρωπος, προβάλλοντας
όµως θέµατα και όψεις της καθηµερινής του ζωής, όπως την κατοικία, 
την ενδυ µασία, τα επαγγέλµατα, την αγωγή των νέων και την τεχνολογία.
Για το πρώτο λοιπόν µάθηµα τοπογραφίας που αναφερόταν στην αρχαία Αθήνα
χρησιµοποιήσαµε ως οδηγό τα τείχη της πόλης, αφού αυτά σε µεγάλο βαθµό
την οριοθετούν και δίνουν το µέτρο της. Επιλέξαµε µάλιστα να πραγµατοποι -
ήσουµε τη διαδροµή από το λόφο των Μουσών και της Πνύκας µέχρι τον 
Κεραµεικό και το ∆ίπυλο, παρακολουθώντας πάντα την πορεία του τείχους, 
αφού η διαδροµή αυτή και θέα πολύ καλή προσφέρει στον ορίζοντα της πόλης,
αλλά και διότι σε αυτό το διάστηµα το τείχος σώζεται σε καλύτερη κατάσταση
αποτελώντας κοµβικό σηµείο, από όπου ξεκινούσαν τα δύο σκέλη των µακρών
τειχών. Επίσης στον Κεραµεικό βρίσκεται η κύρια και µνηµειακή είσοδος της
πόλης, το ∆ίπυλο.
Στο πλαίσιο του µαθήµατος αξιοποιήσαµε εποπτικό υλικό, χάρτες, τοπογρα-
φικά σχέδια και σχεδιαστικές αναπαραστάσεις, εφοδιάζοντας τον κάθε µαθητή
µε ένα µικρό φυλλάδιο µε το παραπάνω υλικό και το απαραίτητο χρονολόγιο.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε ότι πολύτιµη αποδείχθηκε η συνο-
λική εµπειρία µας από τη συµµετοχή µας στα Εκπαιδευτικά Προγράµµατα της
Ακρόπολης. Σηµαντικά µας βοήθησε η εργασία του 9ου Γυµνασίου Καλλιθέας
για το µνηµείο του Φιλοπάππου στο πλαίσιο του προγράµµατος "Πήγασος".

"Εν αρχή ην ο τόπος". Έτσι, λοιπόν, από την κορυφή του λόφου του Φιλοπάππου
παρατηρήσαµε το γεωγραφικό ανάγλυφο, τις χαµηλές οροσειρές του Υµηττού,
της Πεντέλης, της Πάρνηθας και του Αιγάλεω. Είδαµε πως διαµορφώνονται οι
ακτές, ο φαληρικός όρµος και ο Πειραιάς µε τα λιµάνια του, διακρίναµε τα νησιά
Σαλαµίνα και Αίγινα, αναφερθήκαµε στα ποτάµια, στους χαµηλότερους λόφους
της πόλης και τα παιδιά αναγνώρισαν τα κυριότερα ορόσηµα του φυσικού αλλά
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Ιδιαίτερος λόγος έγινε για το σηµαντικότερο από αυτά, την Ακρόπολη, που η 
σηµασία της στη δηµιουργία, την εξέλιξη και την ιστορική πορεία της πόλης είναι
µοναδική. 
Στη συνέχεια κάναµε µία σύντοµη αναδροµή στην ιστορία της πόλης για να 
επιστρέψουµε γρήγορα στην αρχαιότητα, όπου εντοπιζόταν το ενδιαφέρον µας,
και να αναφερθούµε στις σηµαντικότερες οικοδοµικές φάσεις –προγράµµατα
της πόλης και του τείχους, να παρακολουθήσουµε νοητά τη συνολικού µήκους
6.500 µ. περίµετρό του, καθώς και την πορεία του φαληρικού τείχους και των 
µακρών τειχών. Τέλος επισηµάναµε και είδαµε, όσο ήταν δυνατό, τα σηµεία

όπου χωροταξικά τοποθετούνται οι κυριότερες λειτουργίες της πόλης: το 
θρησκευτικό και καλλιτεχνικό κέντρο της πόλης στην Ακρόπολη και τη νότια
πλαγιά της, το πολιτικό κέντρο στην Αγορά και την Πνύκα και το στρατιωτικό και
οικονοµικό στον Πειραιά.
Πριν ξεκινήσουµε για τη διαδροµή µας προς την Πνύκα και τον Κεραµεικό 
κάναµε σύντοµη αναφορά στην ιστορία και το χαρακτήρα του µνηµείου του 
Φιλοπάππου. Κατά τη διάρκεια του περιπάτου παρακολουθώντας πάντα, όπου
ήταν δυνατόν, την πορεία του διατειχίσµατος στο λόφο των Μουσών και των
Νυµφών, είχαµε την ευκαιρία να δούµε πώς διαµορφώνεται το τείχος µε τους
τετρά γωνους και κυκλικούς του πύργους, την πύλη στο ύψος του Αγ. ∆ηµη-
τρίου και το δρόµο που οδηγούσε προς τον Πειραιά µέσω των µακρών 
τειχών, τα ταφικά λαξεύµατα και να επισηµάνουµε τη διαµόρφωση του χώρου
από τον ∆ηµ. Πικιώνη.
Αναγκαία ήταν µία ολιγόλεπτη στάση στην Πνύκα, όπου αναφερθήκαµε στις τρεις
κύριες φάσεις της διαµόρφωσής της, στη λειτουργία της Εκκλησίας του ∆ήµου
και στα ιερά που υπήρχαν στο χώρο.
Από το Αστεροσκοπείο φθάσαµε στον Κεραµεικό. Εκεί τα παιδιά µπόρεσαν να
δουν τη διαµόρφωση του τείχους, αφού σώζεται καλύτερα και είναι ιδιαίτερα
φροντισµένο σ' εκείνον τον τοµέα µε την τάφρο και το προτείχισµα πριν από
το κυρίως τείχος. Είδαµε πώς διαµορφώνονται οι δύο σηµαντικότερες και δια-
σηµότερες πύλες της Αθήνας, η Ιερά πύλη και η πλέον επίσηµη και µνηµειακή
πύλη της πόλης, το ∆ίπυλο.
Τέλος, για να ολοκληρώσουµε το µάθηµα της τοπογραφίας, στον Κεραµεικό,
µας δόθηκε η ευκαιρία να µιλήσουµε για το οδικό δίκτυο της πόλης, καθώς από
το Ποµπείο ξεκινούσε ο σηµαντικότερος δρόµος που διέσχιζε την πόλη, 
η οδός των Παναθηναίων, για να καταλήξει µέσω της Αγοράς στην Ακρόπολη,
αλλά και δύο δρόµοι εξαιρετικής στρατηγικής και πνευµατικής σηµασίας, η Ιερά
οδός, ο δρόµος προς την Ελευσίνα, και ο δρόµος προς την Ακαδηµία και το
Θριάσιο πεδίο στα κράσπεδα των οποίων εκτεινόταν το βασικό νεκροταφείο
της πόλης και το ∆ηµόσιο σήµα.
Ο χώρος του Κεραµεικού προσφέρεται ιδιαίτερα για µια αναφορά στο φυσικό
περιβάλλον της πόλης καθώς τη µικρή κοιλάδα διασχίζει ο Ηριδανός στο 
µοναδικό τµήµα της υπέργειας διαδροµής του.
Ο περίπατος από του Φιλοπάππου µέχρι τον Κεραµεικό, διανύοντας περίπου 
το ένα τέταρτο της περιµέτρου των τειχών, µας βοήθησε να αποκτήσουµε µια
αίσθηση των αποστάσεων και του ανθρώπινου µέτρου της αρχαίας πόλης.
Γενικεύοντας, θα λέγαµε πως για κάθε τάξη του Γυµνασίου, σύµφωνα πάντα µε
τη σχολική ύλη της, προγραµµατισµένα από την αρχή της σχολικής χρονιάς θα
µπορούσαν να οργανωθούν τέτοια µαθήµατα ή εκπαιδευτικά προγράµµατα
ώστε να δοθεί και η αρχαιολογική διάσταση στα αρχαιογνωστικά µαθήµατα.
Έτσι ο ευκαιριακός, αποσπασµατικός και αυτοσχεδιαστικός χαρακτήρας που
έχουν συνήθως οι επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους να δώσει τη θέση του
στον οργανωµένο και συστηµατικό που θα έχει αποτελέσµατα στη συνείδηση
του µαθητή και του εκπαιδευτικού.
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